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 الملخص

هذه   إهدفت  الملكية  أثر  بيانلى  الدراسة  الملكية  هيكل  )تركز  مجلس  بأبعاده  ملكية   ،

األجنبية(  الملكية  المؤسسية،  الملكية  المصرفية   االدارة،  المخاطر  مخاطر   على  بأبعادها) 

السيولة( مخاطر  و  األردنية  االئتمان  التجارية  البنوك  أ في  ولتحقيق  تم  الدراسة    هداف. 

الكمي   المنهج  على  الدراسة  االعتماد  عينة  وصف  على  يركز  والذي  الدراسة  هذه  في 

ومتغيراتها ومن ثم اختبار الفرضيات, شمل مجتمع الدراسة جميع البنوك األردنية التجارية  

لبيانات هذه البنوك من خالل التقارير   المالي حيث أجرى الباحث عرًضا  في سوق عمان 

(  13ن التقارير المنشورة تم اعتماد )السنوية المنشورة في سوق عمان المالي وبعد التحقق م

إلى: عدم وجود   (. وتوصلت نتائج الدراسة2019-2014بنًكا تجارًيا خالل الفترة الزمنية )

التجارية األردنية،   البنوك  االئتمان في  الملكية على مخاطر  لتركز  أثر ذو داللة إحصائية 



 م

 

أث مخاطرووجود  على  اإلدارة  مجلس  لملكية  إحصائية  داللة  ذو  البنوك    ر  في  االئتمان 

التجارية األردنية, حيث تلعب ملكية مجلس االدارة دوًرا كبيًرا في صياغة القرارات المختلفة  

المخاطر   زيادة  إلى  تؤدي  قد  بالتالي  البنوك  نشاطات  على  تؤثر  أن  الممكن  من  التي 

باالئتمان المتعلقة  المخاطر  ومنها  داللة  أث وجود    ،المصرفية  ذو  للملكية  ر  إحصائية 

المؤسسية على مخاطر االئتمان في البنوك التجارية األردنية، وقد كان هذا التأثير سلبي؛  

بالتعامل   انضباًطا  وأكثر  أكثر عقالنية  البنوك  يجعل  المؤسسية  الملكية  زيادة  فإن  وبالتالي 

المصرفية، المخاطر  مخاطأثر  وجود    مع  على  األجنبية  للملكية  احصائية  داللة  ر  ذو 

وجود أثر سلبي ذو داللة    االئتمان في البنوك التجارية األردنية، وقد كان هذا التأثير سلبًيا،

وجود أثر ايجابي   ،احصائية لتركز الملكية على مخاطر السيولة في البنوك التجارية األردنية

 . ذو داللة احصائية للملكية األجنبية على مخاطر السيولة في البنوك التجارية األردنية

ابناءً  نتائج  على  الباحثا  قام  إليها  التوصل  تم  التي  التوصيات    لدراسة  من  العديد  بوضع 

الحاكمية وفصل اإلدارة التنفيذية   ومنها: ضرورة وضع سياسات حوكمة واضحة تعزز من 

عن مجلس اإلدارة للوصول إلى أعلى خفض للمخاطر المصرفية، وضرورة ضمان وصول 

المستثمرين   لجميع  المستثمرين  المعلومات  بين  تمييز  عمليات  وبدون  عالية  وبشفافية 

 المستحوذين على حصص كبيرة وصغار المستثمرين. 
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